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Al ĉiuj niaj membroj ni deziras bonan kaj feliĉan novan jaron en sano,
kontento kaj aktiva sukceso.
                                  La kluba estraro

UNESCO přijalo další rezoluci o esperantu. 8. listopadu 1985 přijalo 
plénum generální konference Organizace Spojených národů pro vědu, vý-
chovu a kulturu, která zasedala v Sofii, všemi hlasy rezoluci ve pro-
spěch esperanta a k jeho stému výročí. Předchozí rezoluce z 10. pro-
since 1954 v Montevideu, znamenala v historii esperanta průlom k jeho 
oživení v padesátých letech. Světový esperantský svaz USA se mezitím 
stal jednou z vedoucích nestátních organizací spolupracujících s Unes-
kem a generální ředitel Uneska, Amadou Mahtar M'Bow, poctil světový 
esperantský sjezd v Reykjavíku r. 1977 zahajovacím projevem a nadále 
sleduje významné události esperantského hnutí, jak o tonu svědčí jeho 
písemné projevy. Přinášíme překlad nové rezoluce, která je označena 
v dokumentech konference jako XI.4.4.218.
"Oslavy stého výročí esperanta
"Generální konference
"u vědomí toho, že na svém zasedání v r. 1954, které se konalo v Monte-
"videu, svou rezolucí IV.1.4.422-4224 zaznamenala výsledky dosažené
"mezinárodním jazykem esperantem na úseku mezinárodní kulturní výměny
"a vzájemného porozumění mezi národy světa a uznalo, že jsou v souladu 
"s cíli a ideály Uneska,
"připomínajíc, že esperanto mezitím učinilo značný pokrok jako nástroj
"dorozumění mezi národy a kulturami různých zemí tím, že proniká do 
"většiny oblastí světa a do většiny lidských činností,
"uznávajíc velké možnosti, které esperanto představuje pro mezinárodní
"dorozumění a pro komunikaci mezi různými národnostmi,
"zaznamenávajíc velmi významný přínos esperantského hnutí a zvláště 
"Světového esperantského svazu pro rozšiřování informací o činnosti 
"Uneska, jakož i pro jeho účast v této činnosti,
"vědoma si skutečnosti, že se v r. 1987 bude slavit sté výročí existen-
"ce esperanta,
"1. blahopřeje esperantskému hnutí k jeho stému výročí;
"2. žádá generálního ředitele, aby trvale pozorně sledoval rozvoj espe-
    ranta jakožto prostředku pro lepší porozumění mezi různými národy 
    a kulturami;
"3. vyzývá členské státy, aby připomněly sté výročí esperanta vhodnými 
    akcemi, prohlášeními, vydáním příležitostných poštovních známek 
    apod., a aby se chopily iniciativy při zavádění studijních progra-
    mů o jazykovém problému a o esperantu na svých školách a institu-
    cích vyššího vzdělávání;
"4. doporučuje mezinárodním nevládním organizacím, aby se připojily
    k oslavám stého výročí esperanta a aby prozkoumaly možnost využití
    esperanta jako prostředku šíření informací mezi svými členy včetně
    informací o činnosti Uneska.
"Přijato generální konferencí Uneska 8. listopadu 1985.

71. světovž kongres esperanta v Pekinu  se bude konat 26. 7. - 2. 8.t.r. 
s plnou podporou nejvyšších státních představitelů ČLR. Do čestného
předsednictva vstoupila řada významných osobností: předsedou je Huang 
Hua, první čínský velvyslanec u Spojených národů, bývalý ministr zahra-
ničních věcí a nyní místopředseda sněmovny. Téma kongresu je "vzájemné
porozumění, mír, rozvoj"; je to v souladu s probíhajícíu Mezinárodním 
rokem míru, jak jej prohlásila OSN. V rámci kongresu se bude konat 39.
zasedání mezinárodní kongresové univerzity, jejímž rektorem bude prof. 
Ye Junjian, významný spisovatel a m. j. člen výboru Čínské federace li-
terátů a umělců. V esperantu vyšel jeho román "Horská vesnice". Čínská
poštá vydá příležitostné známky. Na kongres bylo do 21. listopadu při- 
hlášeno 1 054 mimočínských účastníků ze 48 zemí. O kongres jeví velký 
zájem mládež třetího světa.



Další sovětský film v esperantu jsou "Živé vody na Litvě". Pojednává o
přírodních krásách této sovětské republiky.

Bulharská televize vysílala interview s generálním ředitelem Uneska 
A. M. M'Bowem, který hovořil velmi pochvalně o esperantu jako pojítku
mezi národy a vysoce kladně hodnotil činnost Světového esperantského 
svazu /UEA/.

Nové desky v esperantu. V Bulharsku vyšly tři gramofonové desky: Ĥristo 
Gorov – "Ribela Kordo"/9 básní v podání Miša Zdraveva/ obj. č. BAA 
11481, "Bulgara Rozo" /15 písní estrádních a mládežnických v podáni 
Žany Cikalovy s orchestrem/ - obj. č. BTA 11659 a Veselin Damjanov 
"Jubilea Koncerto" /7 operních a operetních árií a 7 původních písní 
populárního barytonisty/ obj. č. BOA 11569. Všechny vydal Balkanton.

Předseda švédského parlamentu, I. Bengtsson, napsal: "Těm, kteří říka-
jí, že esperanto je jen stoletý sen, odpovídám, že sen o míru je více 
než tisíciletý, a nepřestávám o něm snít."

Litevské nakladatelství Vada vydá letos v esperantu sbírku básní litev-
ského básníka E. Mieželaitise, laureáta Leninovy ceny. Kniha vyjde ná-
kladem 4 000 výtisků.

69. sjezdu britských esperantistů zaslala ministerská předsedkyně Mar-  
gareta Thatcherová tento pozdrav: "Jazyk je největší překážkou dorozu-
mívání, dělí svět a všechny snahy toto překonat si zaslouží povzbuzení. 
Mír, kulturní styky, obchod a tolik jiných věcí závisí od našich schop-
ností moci se navzajem domluvit. Váš sjezd má velmi záslužný cíl: zlep-
šit mezinárodní dorozumívání odstraněním jazykových překážek."

Letní esperantská univerzita v Gyule /Maďarsko/, na které se loni zú-
častnilo přes 160 vysokoškoláků z 12 zemí, letos zahajuje 27. června. 
Dopoledne jsou přednášky, odpoledne koupání, návštěva středověkého hra-
du, piknik, návštěva hvězdárny, filmové odpoledne, varhanní, koncert a
celodenní výlet. Program je výhradně v esperantu. Účastnický poplatek 
vč. celé penze je 800 Kčs a s přihláškou jej přijímá Klub esperantistů 
674 01 Třebíč.

IFER v Lipsku - tradiční veletržní setkání - je letos 14.-16 března. 
Na programu jsou přednášky, kulturní pořad a tanec. Poplatek 390 Kčs 
za 2 noclehy, 2 obědy a večeři. Přihlášky: Esp. klub, Dom kultury ROH, 
Leninovo nám., 010 0l Žilina.

Lančovský letní esperantský tábor je letos v 1. běhu od 29. června, ve
2. běhu od 13.července a v 3. běhu od 27. července. Jako vždy jsou 
kursy různých stupňů včetně překladatelského. Podrobné informace v klu-
bu nebo písemně u pořadatele: Klub esperantistů, 674 Ol Třebíč.

Kurs pro začátečníky v Brně zahajujeme 4. března  17.00 v Klubu škol-
ství a vědy, Leninova 34. Potrvá 4 měsíce a stojí 80 Kčs.

Ing. Vladimír Němec z Žiliny je autorem výborné konverzační učebnice
esperanta, kterou Vám za 30 Kčs zašle Slovenský esperantský svaz, So-
botské nám. 6, 058 01 Poprad.

Terminologický kurs pořádá vědecko-technická sekce ČES od 1. do 5. září
t. r. v Roudnici n. L. Poplatek 50 Kčs zahrnuje i dva výlety. Ubytování 
v chatách  v  2lůžkových pokojích. Počet omezen na 35 lidí.
-------------------------------------------------------------------------
Přiložená složenka znamená, že od Vás dosud nedošel příspěvek na 1986.
-------------------------------------------------------------------------
Připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. Pro členy zdarma.


